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Pennings’ Keerzijde      

2010 – 5 

 

Redactioneel 

Vanwege het onverwacht gereed komen van een belangrijke nieuwe penning, leek het de 

redactie goed om een nieuw nummer van Keerzijde het licht te doen zien. Naast deze echt 

sensationele penning, die ook voor mij als secretaris volkomen onverwacht kwam, bevat deze 

nieuwsbrief ook weer een Kerstpuzzel.  

Ten overvloede wellicht: oude nummers van deze penningnieuwsbrief zijn nog steeds, zolang 

de voorraad strekt, beschikbaar op home.planet.nl/~vorst265/medals.html 

We wensen u weer veel leesplezier, mede namens de uitgever W. Pennings, 

 

Henk van der Vorst 

Secretaris  

 

 

De Pennings’ Keerzijde Penning 

Regelmatig hebben lezers mij vragen gesteld over dr. Waldemar Pennings. Natuurlijk werd 

vrij snel duidelijk dat Waldemar een imaginair persoon was, maar ik constateer nu met nadruk 

was. In de loop der tijd werd een beeld van hem gesponnen, waardoor hij bijna tastbaar is 

geworden.   

Een jaar of wat geleden was er een zekere onrust in penningkringen waarneembaar en 

ontstond het idee om met een knipoog over de penning te berichten. Dat gebeurde vanuit het 

perspectief van de ideale penningliefhebber: een persoon met diepe interesse voor de penning 

en met afstand tot het helaas onvermijdelijke gedoe er omheen. De ideale penningliefhebber 

kreeg een compositie van eigenschappen die allemaal in werkelijkheid ook bestaan, maar die 

zelden tezamen komen in één persoon. De naam Pennings is niet ongewoon in Limburg en ik 

heb dan ook werkelijk lang geleden ene drs. W. Pennings gekend. Deze persoon had zeker 

onvermoede trekjes en hij zou zo maar penningverzamelaar hebben kunnen zijn. Je zou dat 

als een onvermoede Keerzijde van Pennings hebben kunnen beschouwen. Bij het begrip 

penningverzamelaar denk ik ook aan erudiete personen, misschien van het type graaf of op 

zijn minst jonkheer, maar zeker met enige afstand tot het dagelijks gewoel. Rust, relativering, 

aandacht en rijpheid zijn karakteristieke eigenschappen die me voor de geest komen. Zo’n 

persoon gaat degelijk gekleed, draagt een wat tijdloze hoed en in elk geval nog een stropdas, 

zijn kleding is zeker niet modieus en Engelse degelijke stoffen overheersen. Geld is niet iets 

wat hem bezig houdt, want anders zou hij zeker niet op grote schaal verder nutteloze objecten 

verzamelen. Het gaat hem uitsluitend om het artistieke en intellectuele genot, met enige 

nadruk op het tweede. 

 

Waldemar Pennings heeft inmiddels bekendheid verworven in kringen van liefhebbers van 

penningen. Er kwam af en toe post voor hem en nu heeft zelfs een penningmaker een penning 

over hem gemaakt. Dat is allemaal in het grootste geheim gebeurd en ik kreeg er pas onlangs 

lucht van. Via een omweg heb ik nu een foto gekregen van de penning die ik zelf dus ook nog 

niet daadwerkelijk heb gezien en ik deel die graag met u. 
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Tot mijn grote verrassing valt de afgebeelde Waldemar Pennings vrijwel samen met de 

voorstelling die ik van hem heb.  

Maar eerst over de bedoeling van de penning. Ik begreep van de maker dat dit een penning 

moest zijn over de keerzijde van de penning en over de Keerzijde van Waldemar Pennings. 

Op de keerzijde, die om elk misverstand te vermijden ook expliciet is aangeduid als penning’s 

keerzijde, ziet u letterlijk uitgebeeld dat wat Waldemar Pennings bij u bekend heeft gemaakt: 

Pennings’ Keerzijde. Daardoor is deze zijde in de optiek van Waldemar in feite de voorzijde. 

Ik neem echter aan dat uw interesse meer zal uitgaan naar de keerzijde van de penning, die 

Waldemar’s beeltenis weergeeft. Daardoor is dit inderdaad een penning geworden waarvan de 

keerzijde toch belangrijker is dan  de voorzijde (van Waldemar). En dat hoort ook zo, want 

ons blad heet immers niet Pennings’ Voorzijde. Je zou kunnen vaststellen dat op de keerzijde 

het artistieke plezier prevaleert en op de Keerzijde het intellectuele genoegen. Waldemar is 

met deze penning zeer in zijn nopjes. De penningmaker heeft de uitdaging intelligent opgelost 

en daarbij ook Waldemar treffend en met eerbied weergegeven, beter dan een foto voor zo’n 

bejaarde man zou kunnen doen. Waldemar is afgebeeld als de oude man die hij is, maar de 

uitbeelding van de kop legt de nadruk op zijn vitaliteit, zijn vastberaden bezonkenheid en zijn 

voorkeur voor traditie en kwaliteit. De ouderdom is gesuggereerd, zonder op rimpels, plooien 

en andere goedkope effecten terug te vallen. Wel pruttelde Waldemar een beetje dat hij zijn 

das ook wel eens recht strikt, maar dat heb ik zelf toch ook nooit waargenomen. Zijn 

Keerzijde laat een brede rug zien die het leed van de wereld, zeker dat in de penningwereld, 

wel kan dragen. 
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Kerstpuzzel 

De kerstpuzzel is dit jaar uiterst eenvoudig. Ik vraag van u om mij de naam van de 

penningmaker van de Pennings’ Keerzijde Penning te noemen. Onder de goede inzenders 

(inzenden voor 15 januari 2011) wordt weer een goed fles wijn verloot. 

Van deelname zijn de familieleden van Waldemar en de penningmaker uitgesloten. 

Correspondentie naar de secretaris: Henk van der Vorst,  hvdvo91@planet.nl 

 

 

 

              EINDE VAN DIT EXTRA NUMMER VAN PENNINGS’ KEERZIJDE 


